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بغداد - خا�ص :  اأكد عدد من املخت�ص��ن اأن امل�ص��ارف احلكومية واخلا�ص��ة تلعب 
دورا مهما يف حتريك ال�صوق واأعمار املناطق املت�رضرة من احلرب مع تنظيم داع�ص 
الإرهاب��ي عرب منح القرو�ص للمواطنن للبدء مب�ص��اريعهم اخلا�ص��ة واعمار منازلهم 
وحمالته��م املت���رضرة. ويتاألف النظ��ام امل�رضيف العراق��ي وفقا ملوق��ع البنك املركزي 

العراقي من 45 م�رضفا بن حكومي وخا�ص واجنبي وينت�رضون يف عموم البلد.
 وقال اخلبري امل�رضيف حممد الربيعي ل�)اجلورنال(، اإن "امل�صارف ميكنها اأن تلعب دورا مهما 
يف عملية اعمار البلد من العمليات الع�ص��كرية التي جتري يف غرب و�ص��مال البالد من خالل منح 
القرو���ص اإىل املواطنن"، م�ص��ريا اإىل اأن "ق��رار البنك املركزي مبنح قرو�ص اإىل قطاعات ال�ص��ناعة 

وال�صكن والزراعة مهم جدا و�صيلعب دورا حتريك ال�صوق خ�صو�صا بعد اطالق املوقع اخلا�ص لها". 
التفا�صيل ملحق القت�صادي

ال��وزراء حيدر  القانون عن عزم رئي�ص  ائتالف دولة    ك�صف 
ال��وزاري��ة  احلقائب  ل�صغل  مر�صحن  ثالثة  تقدمي  العبادي 

ال�صاغرة يف جل�صة الربملان يوم اخلمي�ص القادم. 
"املر�صحن  اإن  امل��وىل  حيدر  الئتالف  عن  النائب  وق��ال   

الثالثة لوزارات الدفاع والتجارة وال�صناعة املعادن".
وزارت��ي  مر�صحي  ح�صم  الن  لغاية  يتم  "مل  ان��ه  وا���ص��اف   
الكفاء  عن  يبحث  "العبادي  ان  موؤكدا  واملالية"،  الداخلية 
ان  اىل  امل��وىل  وا���ص��ار  الوزارات".  ه��ذه  لتويل  وامل�صتقلن 
بعد  الوزارات  ل�صغل  املر�صحي  �صي�صوت على  النواب  "جمل�ص 

ا�صتالم �صيفي املر�صحي ل�صغل تلك الوزارات".
باأغلبية   )2016 اآب   25( �صوت  قد  النواب  جمل�ص  وكان   
العبيدي  خالد  ال��دف��اع  وزي��ر  من  الثقة  ل�صحب  الأ���ص��وات  
وبعدها ب� 37 يوما �صوت على �صحب الثقة من وزير املالية 
قدمت  ف�صاد  مبلفات  اتهامات  �صل�صلة  بعد  زيباري  هو�صيار 
قرار  اإن  ال�صحماين  عدنان  النائب  يرى  جهته  من  �صدهم.  
الإقالة من اخت�صا�ص جمل�ص النواب يف عدم قناعته باإجوبة 
اي  ان  مبينا  جدا  طبيعي  برملاين  �صياق  وهو  امل�صتجوبن، 
"احلكومة  ان  م�صيفا   ،" يقال  ان  يجب  بالف�صاد  يتهم  وزير 
عاجز عن اختيار بديل للوزير املقال ب�صبب املحا�ص�صة حيث 
وال�صيعي  ال�صنية  الطائفة  من  يكون  اأن  يجب  وزيرالدفاع  اأن 
واثق  ال�صيا�صي  املحلل  بدوره  وهكذا".   ال�صيعية  الكتلة  من 
الها�صمي فيقول ان "وزارة الدفاع والداخلية بال وزراء وهذا 
يف  العراقي  ال��وزراء  رئي�ص  و�صي�صع  معنوي  ب�صكل  �صيوؤثر 
و  �صياديتن  �صاغرتن  وزارتن  بوجود  عليه  موقف ليح�صد 
لذا اعتقد اأن هذا امل�صهد �صوف يعقد امل�صهد ال�صيا�صي املتاأزم، 

بل و�صيزيده تعقيدا خ�صو�صا مع اقرتاب معركة املو�صل التي 
حتتاج اىل توافق �صيا�صي قبل ال�صتعداد الع�صكري".

 وا�صاف املحلل ان "امل�صهد العراقي خمتلف ومتناق�ص من 
خالل جل�صات ال�صتجواب ن�صهد عقد �صفقات وتدخل خارجي 
با�صم  املتحدث  قال  ذلك  اىل  الوطنية".   امل�صلحة  وغياب 
املر�صحن  ا�صماء  "طرح  اإن  العبادي  حيدر  ال��وزراء  رئي�ص 
اأن  اإىل  م�صريا  �صهال"،  ام��را  لي�صا  ال�صاغرة  ال���وزارات  لتويل 
"طرح ال�صماء يحتاج اإىل توافق �صيا�صي بن الكتل واحلكومة 
ويحتاج اىل فرتة زمنية للموافقة عليها".  وقال �صعد احلديثي 
ال��وزراء  ا�صتجواب  وعمليات  "اآليات  اإن  نيوز(  ل�)اجلورنال 
باحلكومة  ال�رضر  اأحلقت  النواب  جمل�ص  قبل  من  واإقالتهم 
املركزية من الناحية الأمنية واملالية واخلدمية".   من جانبه 
النائب عن كتلة متحدون، عز الدين الدولة، ك�صف عن تر�صيح 
الدفاع،  وزارة  حلقيبة  كوزير  كتلته  قبل  من  اجلابري  جابر 
"لدى  ان  الدولة،  وقال  العبيدي.   خالد  املقال  للوزير  خلفا 
اجلابري"،  جابر  هو  الدفاع  ل��وزارة  وحيد  مر�صح  متحدون 
نافيا يف الوقت ذاته "اأي ا�صتبدال بالوزارات بن احتاد القوى 
كتلة  ح�صة  من  الدفاع  "وزارة  ان  الدولة  واكد  العراقية".  
الوحيد".  وكانت   واأن جابر اجلابري هو مر�صحهم  متحدون 
�صيا�صية  �صفقات  عن  �صابق  وقت  يف  ك�صفت  قد  )اجلورنال( 
لتعطيل ا�صتجواب وزيري ال�صحة واخلارجية طبقا لت�رضيبات 
من داخل الربملان فان النائب الثاين لرئي�ص الربملان همام 
وزير  لن  اجلعفري  ا�صتجواب  لتعطيل  جهودا  يبذل  حمودي، 
اخلارجية من وجهة نظر التحالف "يعد رمزا وطنيا �صبق ان 
�صغل من�صب رئي�ص جمل�ص الوزراء وله مواقف وطنية ا�صهمت 
التحالف  رئا�صة  توليه  طيلة  الدميقراطي  النظام  تعزيز  يف 

الوطني خالل ال�صنوات املا�صية"، 

النواب  جمل�ص  يف  ال��دع��وة  كتلة  رئي�ص  اك��د   
خلف عبد ال�صمد، اأن الكتلة علمت اأن ال�صعودية 
لدعم  اجلاري  ال�صهر  خالل  موؤمتر  لعقد  ُتخطط 
داع�ص ب�صتى الطرق ودعوة ال�صيا�صين والنواب 

املوؤيدين لبقاء الع�صابات الإرهابية.
"ال�صعودية  اإن  ل�)اجلورنال(  ال�صمد  عبد  وقال   
داع�ص  لدعم  ال�صهر  هذا  خالل  موؤمترا  �صتعقد 
والعقائدية  املالية  الناحية  من  ال��ع��راق  يف 
اإىل  العراق، لفتا  الطائفية يف  والتطرف ون�رض 
اأن ال�صعودية �صتدعو نوابا و�صيا�صين عراقين 
يف  "داع�ص"  الإرهابية  للع�صابات  موؤيدين 

العراق". واأ�صار اإىل اأن "كل من ي�صارك يف هذا 
داع�صي  واإعالمي  داع�صي  �صيا�صي  فهو  املوؤمتر 
وموؤيد داع�صي"، م�صريا اإىل اأن "املوؤمتر �صيدعم 
الإرهاب يف العراق ودعم الع�صابات الإرهابية 
والقوات  البرياء  �صد  الجرامية  عملياتها  يف 

الأمنية".
 وبن اأن "كتلة الدعوة النيابية تدعو احلكومة 
الذين  والنواب  ال�صيا�صين  حتديد  اىل  املركزية 
لغر�ص  ال�صعودية  يف  امل��وؤمت��ر  �صيح�رضون 
اأن  م��وؤك��دا  وق�صائيا"،  قانونيا  حما�صبتهم 
ولءات  لديهم  وال��ن��واب  ال�صيا�صين  "هوؤلء 
املناطق  يف  داع�ص  لبقاء  وموؤيدين  لل�صعودية 

املغت�صبة".

الدفاع الأمريكية )البنتاغون(،  اأعلنت وزارة    
انها ح�صلت على معلومات كبرية حول داع�ص 
ان  ك�صفت  فيما  امل��و���ص��ل،  ملعركة  جتهيزاً 
التنظيم جهز ما بن 3 اآلف و4 األف و500 
مقاتل للدفاع عن مدينة املو�صل حيث �صتطبق 
القوات  تقدم  اإزاء  املدن"،  "ع�صابات  اأ�صاليب 
العراقية والكردية، فيما اكدت م�صادر اعالمية 
حاملة  من  اجلوية  العمليات  اوىل  تنفيذ  عن 

الطائرات الفرن�صية �صارل ديغول نحو املو�صل.
ال�رضعة  وج��ه  على  بالدخول  الأم��ر  ويتعلق   
ونواقل  ال�صلبة  والأقرا�ص  الكومبيوترات  اإىل 
كان  التي  الأ�صا�صية  بي(  اأ���ص  )يو  البيانات 
ي�صتعملها داع�ص على غرار ما قام به التحالف 

بعيد ا�صتعادة مدينة منبج ال�صورية.
 وبح�صب املتحدث جون دوريان، فقد مت جمع 
نحو 20 تريابايت من املعلومات بعد ال�صيطرة 
على منبج، التي كانت مركزا لوجي�صتيا مهما 

للجهادين قرب احلدود الرتكية.

النائب  القانون  دول��ة  ائتالف  يف  القيادي  اعترب   
عدنان هادي ال�صدي، الثنن، دفاع وزارة التجارة 
اجل  من  ومماطلة"  "ت�صويفا  الفا�صد  ال��رز  عقد  عن 
الوزراء  رئي�ص  داعيًا  العقد،  هذا  ف�صاد  على  التغطية 

اىل فتح حتقيق عاجل ملعرفة من وراء ذلك التعاقد.
وقال ال�صدي ، ان "على رئي�ص الوزراء ورئي�ص هيئة 
النزاهة ورئي�ص جلنة النزاهة الربملانية فتح حتقيق 
الرز  حمولة  ب�صاأن  التعاقد  وراء  من  ملعرفة  عاجل 
التجارة  وزارة  "دفاع  ان  مبينا  الهند"،  من  القادمة 

عن هذا العقد وبهذه الكمية ماهو ال ت�صويف ومماطلة 
من اجل التغطية على ف�صاد هذا العقد".

واحالة كل من  "ف�صح  ال�صدي على �رضورة  و�صدد   
جزاءهم  لينالوا  الق�صاء  اىل  واحالتهم  وراءه  يقف 
العادل، �صيما انه ل ميكن ال�صتهانة بقوت املواطنن 

و�صحتهم من اجل ار�صاء الفا�صدين".
واملتمثل  ال��وزارة  قرار  "خطورة  من  ال�صدي  وحذر   
م�صددا  احلمولة"،  هذه  من  املت�رضرة  الكميات  بعزل 
ان  بعد  خا�صة  بالكامل  "اتالفها  ����رضورة  على 
على  الرز  هذا  ق�صم من  وزعت  قد  انها  الوزارة  اكدت 

املواطنن قبل ١٢ يوما".

الب�رضة،  حمافظة  جمل�ص  يف  النزاهة  جلنة  واعلنت   
�صحنة  ب�صالحية  بال�صتباه  تفيد  معلومات  تلقيها 
من الرز امل�صتورد حل�صاب وزارة التجارة لال�صتهالك 
الب�رضي، واأكدت اأن ال�صحنة مت ا�صتريادها عرب ميناء 
قار  ذي  حمافظة  منعت  ال�صدد  وب��ه��ذا  ق�رض،  اأم 
توزيعها وكذلك احلال يف الديوانية وعدد من مناطق 

بغداد.
 بدوره طالب النائب عن كتلة الحرار النيابية ر�صول 
التجارة  وزارة  مع  حتقيق  بفتح  احلكومة  الطائي 
"الباخرة  ان  الطائي  وق��ال  الفا�صد.  ال��رز  ب�صفقة 
 40 حتمل  التي  العراقية  املوانئ  اىل  و�صلت  التي 

يتطلب  الب�رضي  لال�صتخدام  الرز غري �صالح  طنا من 
التجارة  وزارة  مع  عاجل  حتقيق  فتح  احلكومة  من 

ب�صفقة الرز الف�صاد وحما�صبة امل�صوؤولن عنها".
مت�ص  اليوم  ا�صبحت  الف�صاد  "�صفقات  ان  وا�صاف   
غري  الغذائية  امل���واد  ا�صترياد  ع��رب  امل��واط��ن  حياة 
ت�صلح  ل  منها  بع�ص  الب�رضي،  لال�صتخدام  �صاحلة 

كعلف للحيوان".
الفا�صد  الرز  ا�صترياد  الثنن،  التجارة،  وزارة  ونفت   
اىل  ا���ص��ارت  فيما  الب�رضي،  ل�صتخدام  �صالح  غري 
العالم  و�صائل  يف  عر�صها  مت  التي  الرز  اكيا�ص  ان 

تختلف عن الكيا�ص التي ت�صتخدمها ال�رضكة.

 قال رئي�ص كتلة الحرار النيابية �صياء ال�صدي، اإن التيار ال�صدري ل توجد لديه 
اأي عقدة طائفية �صد اأي مكون عراقي، م�صريا اإىل اأنه خالل النتخابات املقبلة 

�صيتم �صم جميع املكونات والأطياف للرت�صيح حتت قائمة التيار ال�صدري .
�رضوط  بعد  الوطني  التحالف  من  "ان�صحابنا  اإن  ل�)اجلورنال(  الأ�صدي  وقال   
اأن  ال�رضوط  تلك  "من  اأن  اإىل  م�صريا  التحالف"،  على  ال�صدري  التيار  و�صعها 
يكون التحالف الوطني بعيدا عن املحا�ص�صة احلزبية والطائفية واملكونية واأن 
ل يكون اجلهة التي تقود الدولة واحلكومة".  وبن اأنه "يف حال وافقت الكتل 
ال�صيا�صية يف التحالف الوطني على تلك ال�رضوط ونزع الطائفية واملحا�ص�صة 

والتفرد يف القرار �صيكون هناك قرار جديد لكتلة الحرار بالعودة".
وحما�ص�صتها  والطائفية  احلزبية  الوطني  التحالف  "�صيا�صية  اأن  واأ�صاف 
على  ال�صدر  مقتدى  ال�صيد  �رضوط  مع  تتوافق  ول  ت�صب  ل  الدولة  ملوؤ�ص�صات 
جمال�ص  انتخابات  "يف  اأنه  اإىل  م�صريا  املحا�ص�صة"،  وترك  الف�صاد  حماربة 
املحافظات وجمل�ص النواب املقبلة �صيكون هناك تر�صيح �صخ�صيات من املكون 
التيار  قائمة  حتت  النتخابات  يف  الرت�صيح  اإىل  لين�صموا  وامل�صيحي  ال�ُصني 

ال�صدري".

وسط خالف كبيرعلى حقيبتي الداخلية والمالية 

العبادي “بشق األنفس” يقدم مرشحين لثالث وزارات شاغرة الخميس المقبل 

مصادر تكشف خيوط الفضيحة: الرز التالف استوردته التجارة ووزعته على الناس في المحافظات الجنوبية 

التيار الصدري: سنضم جميع المكونات في قائمتنا االنتخابية المقبلة

السعودية تعتزم عقد مؤتمر لدعم داعش 
بحضور سياسيين عراقيين 

البنتاغون: حصلنا على 20 تيرابايت من 
المعلومات حول داعش
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 رف�ص اأع�صاء يف الربملان، الثالثاء، التدخل الرتكي 
الرتكي  الرئي�ص  ت�رضيحات  خلفية  على  العراق  يف 
فيما  املو�صل،  معركة  ب�صاأن  اردوغ��ان  طيب  رجب 
وطرد  تركيا  يف  العراقي  ال�صفري  �صحب  اىل  دع��وا 
القت�صادية  العالقات  وقطع  العراق  من  �صفريهم 

ومقاطعة الب�صائع الرتكية.
 وذكر بيان جلبهة الإ�صالح وت�صامن معهم عدد من 
اأحمد اجلبوري خالل  النائب  الربملان وتاله  اأع�صاء 

جل�صة الربملان ام�ص، وتلقت )اجلورنال نيوز( ن�صخة 
ي�رضعن  الذي  الرتكي  الربملان  لقرار  "رف�صهم  منه، 
العام  منذ  ال��ع��راق  داخ��ل  املحتلة  قواتهم  ت��واج��د 
املا�صي دون موافقة احلكومة العراقية". وعد البيان، 
الحتالل  اأ�صكال  من  "�صكال  الرتكية  القوات  وجود 
ال��ربمل��ان  مطالبا  اأجمع"،  ال��ع��امل  يرف�صه  ال���ذي 
يف  العراقي  ال�صفري  ب�"�صحب  العراقية،  واحلكومة 
ب�  وطالب،  بغداد".  من  الرتكي  ال�صفري  وطرد  اأنقرة 
الب�صائع  ومقاطعة  القت�صادية  العالقات  "قطع 
وا�صار  خاللها"،  من  النفط  ت�صدير  واإيقاف  الرتكية 

حتمل  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  "على  ان��ه  اىل 
واإخراج  ال�صرتاتيجية  اتفاقية  مبوجب  م�صوؤولياتها 

تلك القوات املحتلة".
بع�صيقة   منطقة  يف  الرتكية  القوات  تتمركز  وفيما   
دبابات  بكتائب  ممثلة  املو�صل  مدينة  من   القريبة 
اخلارجية  وزارة  با�صم  املتحدث  اكد  م�صاة،  وجنود 
العراقية  الدبلوما�صية   ان   جمال  احمد  العراقية 
الدول  جامعة  من  ق��رار  على  احل�صول   ا�صتطاعت  
ب�صحب  انقرة   يلزم  ال��دويل،  المن  وجمل�ص  العربية 
"ح�صل على  قواتها  الع�صكرية، لفتا اىل ان العراق: 

القوات  �صحب  توؤكد  دولين  و�صطاء  من  �صمانات 
مدينة  اىل  ال��ع��راق��ي  اجلي�ص  دخ���ول  م��ع  ال��رتك��ي��ة 

بع�صيقة". 
التم�صك  على  العراقية  اخلارجية  وزارة  و�صددت   
القوات  جبار  ل  اخليارات  كل  اىل  اللجوء  يف  بحقها 
الرتكية على الن�صحاب من مناطق تواجدها يف اقليم 
ل�)اجلورنال(:  جمال  وقال  البالد،  �صمايل  كرد�صتان 
الدبلوما�صية  اعتماد   على  اخلارجية  ا���رضار  "مع 
ا�صتنكار  بيان  ا�صدرنا  الزم��ات،  مع  التعاطي  يف 
عن  نقف  ومل  ال��رتك��ي،  الرئي�ص  بت�رضيحات  يندد 

املجتمع  اىل  ر�صالة موجهة  فالبيان كان  احلد   هذا 
لكي  ان��ق��رة   على  �صاغطا   راأي���ا  ليبلور  ال����دويل   
ان:  مو�صحا  العراقية"،  احلكومة  ملطالب  ت�صتجيب 
"جتديد الربملان الرتكي  لقوات بالده يف  الرا�صي 
العراقية م�صاألة روتينية  يعود تاريخها اىل منت�صف 
ت�صعينيات القرن املا�صي حن �صمح النظام ال�صابق 
بن�صاط ع�صكري تركي يف ال�رضيط احلدودي ملالحقة 

عنا�رض حزب العمال الكرد�صتاين".
العراقية   احلكومة  �صيا�صية  ق��وى  مطالبة  وم��ع   
الع�صكري  التدخل  لنهاء  الو�صائل  كل  با�صتخدام 

ال�صعبي  احل�صد  يف  م�صلحة  ف�صائل  لوحت  الرتكي  
بو�صفها  الرتكية  القوات   �صد  ال�صالح   با�صتخدام 

حتتل ارا�صي عراقية.
 اىل ذلك طالبت عدد من الكتل ال�صيا�صية بطرد ال�صفري 
قرار  على  ردا  قاميقجي  ف��اروق  بغداد  لدى  الرتكي 
يف  الرتكية  القوات  مهمة  بتمديد  الرتكي  الربملان 
القرار يعد احتالل  ان هذا  العراق عاما اخر، معتربة 
للعراق، فيما ا�صار مراقبون اىل ان اخلارجية العراقية 
يدين  المن  جمل�ص  من  قرار  ا�صدار  على  قادرة  غري 

تواجد هذه القوات.

بغداد �عالء الحسن وحيدر حسين

االوضاع المتأزمة للبالد تدفع 
بالكثيرين الى المرض النفسي

مطالبات نيابية بطرد سفيرهم من بغداد 

الخارجية تؤكد حصولها على ضمانات دولية النسحاب الجنود األتراك والبرلمان يعتبرها قوات احتالل 


